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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-09-14 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-11:00 

Beslutande: Bengt Storbacka (S) 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Anders Ceder (S) ersätter Tommy Kragh (S) 
Jan Hansson (M) ersätter Lillemor Bodman (M) 

Övriga deltagare: Nafih Mawlod (S) 
Elin Axelsson (S) 
Magnus Storm (C) 
Göran Gustavsson (M) 
Conny Ärlerud (M) 
Inger Griberg (MP) 
Tommy Lönnström (SD) 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anette Persson, controller 
Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare 
Per Lilja, planarkitekt 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef 
Bram Corthals, planarkitekt 
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Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Markus Lundin (KD) som ersättare 
Justeringens plats 
och tid: 

Kanslineheten den 14 september 2021. 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
96 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Ärendeförteckning 

 
§96/21 Utredning om kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken i 

Örebro län 
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KS §96/21   Dnr: KS 2021/154 
 
Utredning om kostnadsbesparingar inom 
färdtjänsttrafiken i Örebro län 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
• Godkänna remissyttrandet samt att den delges Region 

Örebro län 

Ärendebeskrivning 

Region Örebro län, styrgruppen för projektet ”Utredning om 
kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken” har överlämnat 
utredning på remiss till länets kommuner. Efter remisstiden 
kommer styrgruppen att behandla inkomna synpunkter och 
arbeta in relevanta synpunkter i rapporten innan den går vidare 
till fastställande. 

Utredningen initierades av Region Örebro län och länets 
kommuner på grund av att en kostnadsökning skett inom 
färdtjänsten. Regionen Örebro län vill därför ha svar på vilka 
möjliga åtgärder som finns för att minska kostnaderna och vilka 
effekter dessa åtgärder har på verksamheten och för kunderna. 
Utredningen har genomförts av extern konsult. 

Arbetet med att utreda möjliga kostnadsbesparingar har 
genomförts i tre steg: 

1. Analys av historisk utveckling och nuläge 

2. Framtagande av tänkbara åtgärder 

3. Analys och beräkning av besparingspotential 

Punkt 3 har uppdelats i två områden nämligen: Åtgärder för 
kostnads-besparing inom trafiken (12 stycken) och åtgärder 
kopplade till administration (3 stycken). Förutom 
besparingspotentialen (där sådan kunnat uppskattats i procent 
till dagens kostnader) redovisas övriga konsekvenser som 
exempel konsekvenser för kundernas rörelsefrihet, förändrade 
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administrativa rutiner eller inverkan på den allmänna 
kollektivtrafiken. Vissa av de förslagna åtgärderna behöver 
utredas ytterligare enligt rapporten. 

För Lindesbergs kommun skulle den totala ekonomiska effekten 
enligt besparingspotentialen ge mellan 300 000 till 400 000 
kronor där beräkning varit möjlig. Kommunens nettokostnader 
uppgick år 2019 till ca 7 777 000 kronor. Vi har baserat 
beräkningen på 2019 års redovisning då uppgifterna avseende 
år 2020 på grund av pandemin inte känns relevanta som 
jämförelse. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen besluta: 

• Godkänna remissyttrandet samt att den delges Region 
Örebro län. 

 
 
För kännedom: 
Socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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